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In de steden Daar dragen mannen meestal westerse kleding, een 

overhemd en een lange broek of een koerta, een soort pyjama. 

 

De stip. 

De stip op het voorhoofd van veel Indiase vrouwen had 

oorspronkelijk een religieuze betekenis. Het was een teken dat de 

vrouw getrouwd is, maar het is nu ook een teken van schoonheid en 

geluk. Tegenwoordig zijn er veel vrouwen die een stip maken in de 

kleur van hun sari of een speciaal plakkertje (bindi) op hun 

voorhoofd aan brengen. De stip of bindi is een vorm van make-up 

en wordt elke morgen opnieuw getekend of opgeplakt.  

Het teken van gehuwd zijn is een rode streep in de scheiding van het 

haar op hun hoofd. 
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1  Geschiedenis 
 

Als staat is India pas ontstaan tijdens de koloniale overheersing door 

de Engelsen. Dit neemt niet weg dat de Indiase geschiedenis duizenden 

jaren oud is. 

De geschiedenis voor de komst van de Engelsen. 

 

India is al zeer vroeg bewoond geweest, al rond 4000 jaar voor Christus. 
 

Vanaf 1500 v.Chr. vielen vanuit het noordwesten de zeer licht 

gekleurde Indo-Ariërs het continent binnen. Zij gaven het land een 

duurzame politieke en godsdienstige cultuur, die de basis is van het 

Hindoeïsme en het kastenstelsel. 
 

Rond 600 v. Chr. drongen de Perzen het land binnen. Nakomelingen 

van Alexander de Grote wisten het land goed te besturen. Later werd het 

land versnipperd in vele koninkrijkjes. Dat heeft voortgeduurd tot 1500 

na Chr. 

Boeddha leefde in de 6 de eeuw v.Chr. Er volgde een Gouden Eeuw. 

Het Boeddhisme kwam tot grote bloei. 

 

Rond 1000 na Chr. wisten Moslim-invallers (Moghuls) een groot deel 

van India te veroveren. Dit leidde uiteindelijk tot een oorlog tussen 

Hindoes en Islamieten rond 1300. 

Tussen 1500 en 1700 bestond er in noord-India een bloeiend Moghul 

rijk met prachtige paleizen en monumenten zoals het Red Fort in Delhi 

en de Taj Mahal in Agra. 

 

Toen Vasco da Gama, de beroemde ontdekkingsreiziger, in 1498 voet 

aan wal zette in een Hindoe koninkrijk in Goa, werd hij warm onthaald. 

Hij had immers al eerder tegen Moghuls gevochten. Maar toen de 

Hindoes merkten dat hij ze wilde bekeren tot het katholicisme, werd hun 

houding anders. 
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India was in die tijd zeer rijk en men trok naar alle landen om zijn 

koopwaar aan te bieden. 

De 18de eeuw zag het verval van het Moghul rijk en de komst van 

Europese koloniale machten, waaronder ook de Hollanders, Fransen 

en Portugezen. Uiteindelijk neemt in de 18de eeuw Groot Britannie 

de koloniale macht over. 

 

De geschiedenis na de komst van de Engelsen tot de 

onafhankelijkheid 1947. 

 

Toen de Engelsen rond 1800 de macht overnamen, nam de rijkdom 

van het Indiase continent snel af. De huisvlijt kon niet meer 

concurreren tegen de Engelse industrie, die nota bene met geroofd 

(belasting) geld uit India gefinancierd was en vaak ook grondstoffen 

gebruikte die zeer goedkoop vanuit India ingevoerd werden (vooral 

katoen). 

India werd arm en er kwamen vele jaren van hongersnood.  

Het beginpunt van een beweging voor een zelfstandig India is de 

oprichting van het Nationaal Congres geweest in 1885. Hier werden 

de problemen besproken en werden door Congresleden eisen 

voorgelegd aan de Engelsen. Na 1900 traden er sterke 

nationalistische gevoelens   op. 

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog steunde India Engeland actief met 

geld en manschappen in de hoop daarvoor in ruil na de oorlog 

autonomie te verkrijgen. Toen dat niet gebeurde braken opstanden 

uit, die prompt bloedig onderdrukt werden.
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4   Kleding  

Sari. 

De vrouwen dragen een 

wikkelkledingstuk: een sari.  

De vrouwen wikkelen een  lap stof van 5 à 

6 meter om hun lichaam. 

De manier van wikkelen verschilt van 

streek tot streek.  

De vissersvrouwen uit Mumbai wikkelen 

de stof ook nog tussen hun benen door. Zij 

hebben 7 meter stof nodig. 

Vrouwen dragen naast de sari ook wel een 

jurk met een lange broek van dezelfde stof 

eronder en een sjaal die over de schouders 

naar achteren valt.(salwar kamiz) 

 

 

 

 

Dhoti. 

Mannen  maken uit 4 meter stof een dhoti, 

een soort pofbroek die laag tussen de knieën 

hangt. 

Voor een tulband, die vooral door Sikhs 

gedragen wordt is zo’n 4 meter stof nodig. 
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Crematies. 

Ook bij een crematie horen speciale plechtigheden. De zoon van de 

dode en andere naaste familieleden gaan mee naar de crematie. De 

vrouwen blijven meestal thuis en rouwen daar om de overledene. 

Vaak wordt de plechtigheid door een priester geleid. Het lichaam van 

de overledene wordt door de naaste familie naar de crematieplaats 

gebracht, waar het lichaam zal worden verbrand. Het dode lichaam 

wordt op een brandstapel van houtblokken gelegd en de (oudste) zoon 

steekt het vuur aan. De as wordt later, met afrikaantjes, over de heilige 

rivier de Ganges of in de dichtstbijzijnde rivier gestrooid. Op deze 

manier laat men zien, dat de ziel van de overledene verder gaat, zoals 

ook  het water van de Ganges verder stroomt. Enkele maanden na de 

crematie wordt een feest gehouden en offers gebracht. Hindoes zijn 

niet bang voor de dood. Ze geloven dat de ziel steeds terugkomt in het 

leven, totdat het einddoel, de zaligheid, is bereikt. 
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Gandhi. (Mahathma Gandhi) 

In 1919 begon Gandhi zijn eerste campagne 

van burgelijke ongehoorzaamheid, 

waarbij hij de tactiek van geweldloos 

verzet gebruikte en naar samenwerking met 

de Moslims streefde.  

In 1947 werd India een zelfstandige republiek. 

Na lange onderhandelingen kwam er in 1947 een einde aan het 

Britse kolonialisme. Het Brits India werd opgedeeld in 2 

zelfstandige republieken: India met een meerderheid van Hindoes en 

Pakistan met een meerderheid van Moslims (een westelijk deel, het 

huidige Pakistan en een oostelijk deel, het huidige Bangladesh). 

 

Onmiddellijk na de opdeling (partition) vond er een grote 

volksverhuizingen plaats, 7 miljoen Moslims trokken uit India naar 

Pakistan en 5 miljoen Hindoes uit Pakistan naar India. Dit ging 

gepaard met bloedige conflicten tussen Hindoes en Moslims. Er 

vielen in een maand tijd meer dan 100.000 doden. Ook Gandhi werd 

gedood door een Hindoe-fanaat, die het niet eens was met de 

gelijkwaardige behandeling door Gandhi van moslims en Hindoes.
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Jawarharlal Nehru, 1889-1964  

Nehru werd in 1947 de eerste premier van 

de republiek India. Tegen de eisen van de 

religieuze stromingen en het communisme 

in wist hij India uit te bouwen tot een 

seculiere staat met een parlementaire 

democratie. Gandhi’s wens het 

kastenstelsel af te schaffen bevorderde hij 

met wettelijke maatregelen. 

 

In zijn economische politiek sloeg hij 

nieuwe wegen in. Gandhi had gehoopt 

door een herstel van de oude 

huisnijverheid het armoedevraagstuk op te 

lossen. Nehru verwachtte meer van 

aanpassing aan moderne westerse 

technieken.  

 

Ondanks enorme inspanningen was de vooruitgang in zijn 

regeringsperiode minimaal. Zijn geloof in een zelfvoorzienend India 

met gebrek aan kapitaal en geschoold personeel, verder de enorme 

bevolkingsgroei en de slechte infrastructuur oefenden een sterk 

remmende invloed uit. Nehru’s droom van een hogere 

levensstandaard voor iedereen is nog steeds niet gerealiseerd. Na de 

dood van Nehru brak in 1965 de eerste oorlog uit tussen India en 

Pakistan over de nog steeds bestwiste deelstaat Kashmir.  
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Huisgoden  
 

In ieder huis vinden we wel een nis in de muur of soms een speciale 

kamer waar beeldjes staan van enkele goden. Op feestdagen brengt 

men offers aan goden. Voordat de plechtigheid begint, moeten de 

aanwezigen rein zijn. De pandit (priester) of vader of moeder schept 

water in de handen van de deelnemers. Ze drinken hier wat van en 

raken dan mond, ogen, armen, schouders en knieën aan met water. 

Op deze manier symboliseert men een rein, schoon lichaam en een 

reine geest. Ook het vuur wordt gereinigd door er wat kamfer in te 

verbranden. Dan wordt er geofferd. 
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Oudere mensen  

 
Oudere mensen zijn belangrijk. Zij 

staan aan het hoofd van de familie. 

Zij zijn wijs en ervaren. Wanneer 

vader en moeder erg oud zijn, 

worden ze door de kinderen 

verzorgd, ze blijven thuis wonen. 

Vaders die hun taak vervuld hebben, 

kiezen soms ook voor een 

godsdienstig leven voor de jaren die 

zij nog zullen leven. Ze trekken dan 

van de ene heilige tempel naar de 

andere en bedelen om hun eten. 

Andere Hindoes geven graag wat 

voedsel aan deze heilige bedelaars, 

want zij geloven dat zij hiervoor in 

een volgend leven beloond zullen 

worden. 

De oudere vrouwen worden ook 

geacht en verzorgd door de kinderen. 

De kinderen leren van de oma’s de 

verhalen over Visjnoe, Sjiva, Krisjna 

en Rama. Als de kinderen wat ouder 

zijn, gaan ze mee naar de tempel 

waar de heilige geschriften worden 

voorgelezen. Ook kijken kinderen 

graag naar toneelstukjes waarin het 

leven van goden wordt uitgebeeld. 
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Indira Gandhi  (dochter van Nehru) premier van 1966-1977 en 

van 1980-1984. 

Na een tussenperiode van Shashtri als premier kwam Indira Gandhi 

aan de macht. De naam Gandhi kreeg ze van haar man (geen familie 

van Mahathma Gandhi!!). De misoogsten van de jaren 1965,1966 en 

1967 o.a. in de deelstaat Bihar betekenden een ernstige stagnatie in 

het welvaartstreven van de regering van India. Om de groeiende 

bevolking te voeden moest men rijst en tarwe invoeren. 

Daarom was de Groene Revolutie het hoogtepunt van Indira 

Gandhi’s regeerperiode. Ook startte ze een campagne om de zeer 

sterke bevolkingsgroei tegen te gaan. Het radicale 

sterilisatieprogramma werd geleid door haar zoon Sanjay. Dit heeft 

onder de Indiase bevolking zeer veel weerstand opgeroepen. Hij 

kwam in 1980 om het leven door een vliegtuigongeluk. 

In 1984 werd Indira vermoord door Sikh-lijfwachten. Ze werd 

opgevolgd door haar andere zoon Rajiv. 
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Rajiv Gandhi 1984-1989  

Tijdens de regering van Rajiv Gandhi werd veel geïnvesteerd in 

wetenschap en technologie. Dit beleid wordt tot op heden 

voortgezet, waardoor de huidige computerindustrie voldoet aan 

internationale maatstaven. Helaas heeft dit beleid van  economische 

liberalisering tot nu toe weinig soelaas gebracht voor de arme 

bevolkingsgroepen.  

De positie van Gandhi’s partij, de Congres-partij, verzwakte 

zodanig, dat hij na de verkiezingen in 1989 plaats moest maken voor 

premier Singh van de Janata Dal partij. Tijdens de regering van 

diens wankele coalitie laaiden de godsdiensttwisten en kastenrellen 

in India weer op en moest hij na een jaar het veld ruimen. In 1991 

tijdens een verkiezingstournee kwam Rajiv Gandhi om het leven 

door een zelfmoordterroriste. 
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Ongeveer 12 dagen na de geboorte krijgt de baby een naam. Dit  

is een plechtige dag, een naam is heel belangrijk. Een astroloog

(sterrenkundige) bekijkt de horoscoop van de baby en hij stelt een 

naam voor. Jongens worden vaak naar goden of helden genoemd  

(bijvoorbeeld: Rama of Krisjna) en meisjes krijgen namen van een 

godin of van bloemen bijvoorbeeld: Kamalan (lotusbloem). 

 Tijdens de plechtigheid van het naamgeven wordt bij de meisjes 

met ‘n gouden draad gaatjes geprikt in oren en neus voor ringetjes. 

Is de baby een half jaar oud, dan is er weer een plechtigheid en een 

groot feest, die van de voeding. De moeder voedt het kind niet meer, 

het krijgt voor het eerst vast voedsel.  

Als een jongetje drie jaar wordt, is er weer een feest. Eén haarlok 

wordt dan plechtig afgeknipt. Hij gaat een nieuwe periode van zijn 

leven in. Hij gaat naar school of gaat het vak leren  van zijn vader. 

Jongens van de drie hoogste kasten worden  tussen hun 7e en 10e 

jaar een volwaardig lid  van hun kaste. Ook dit wordt weer met een 

plechtigheid gevierd. Deze heet de plechtigheid  van de heilige of 

gewijde draad. Alle jongens en mannen van de drie hoogste kasten 

dragen die heilige draad.  

De meisjes in India gaan niet altijd even lang naar school als de 

jongens. Ouders kunnen dat vaak niet betalen. Als ze van school 

komen gaan de meisjes thuis meewerken. De arme meisjes werken 

met hun moeders mee bijvoorbeeld in de bouw, waar ze stenen 

moeten dragen 

 

Nog steeds worden de 

meeste huwelijken 

geregeld door de 

ouders. De ouders van 

de bruid moeten een 

bruidsschat betalen aan 

de ouders van de 

bruidegom. 
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3  Gezinsleven. 

Huwelijk  
 

De huwelijksplechtigheid is bij hindoes een belangrijk 

feest. Bij rijke mensen duurt het wel 10 dagen. Mensen 

met minder geld kunnen natuurlijk niet zolang feest vieren. 

Wat gebeurt er allemaal ? 

Op de ochtend van de huwelijksdag wordt de bruidegom als een 

vorst gekleed, met een kroon. Hij neemt afscheid van zijn moeder en 

gaat met familie, vrienden en kennissen in een feestelijke optocht 

naar het huis van de bruid. Daar is, speciaal voor de bruiloft, een 

baldakijn gebouwd. Het heilige vuur wordt ontstoken en de priester 

trouwt het paar, terwijl hij heilige teksten spreekt. Het paar wordt 

verenigd door het weghalen van heilige doeken en de heilige draad 

wordt om hun hals gelegd.                                                                                                       

Er worden voedseloffers gebracht. 

Het meest belangrijke moment is het doen van de zeven stappen. 

De bruidegom leidt de bruid om het heilige vuur en iedere stap 

heeft een betekenis: 

Bij de eerste stap vraagt de bruidegom flinkheid aan de bruid: de 

tweede stap is voor kracht: de derde voor rijkdom: de vierde voor 

gezondheid: de vijfde voor kinderen: de zesde voor de jaar- 

getijden en de zevende stap wordt gezet in de hoop dat ze toe- 

gewijde vrienden zullen zijn. 

Kinderen  
Wanneer  er een baby wordt geboren, zijn de ouders erg blij als het 

een jongetje is. Jongens moeten later zorgen voor de noodzakelijke 

plichten bij de begrafenis van de ouders. Meisjes kunnen dat niet 

doen. Ook blijven jongens thuis en helpen de vader bij het werk 

( kaste is een beroepsgroep). Meisjes trouwen en gaan bij de  

ouders van de bruidegom wonen.  
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Van 1991 tot 1996 is de Congrespartij weer aan de macht met 

Narasimha Rao. Hij geeft de aanzet tot economische 

liberalisering, waardoor er een sterke economische groei 

optreedt. Na een tussenregering vormt de BJP (een Hindoe-

nationalistische partij) in 1998 een alliantie met veel kleine 

partijen en wordt Vajpayee premier. Er 

ontstaan opnieuw twisten tussen Moslims 

en Hindoes o.a. na de verwoesting van een 

moskee in Adyodhia door Hindoe-fanaten. 

In 2004 wint de Congrespartij verrassend de 

verkiezing en wordt Manhoman Singh de 

nieuwe premier. De in gang gezette 

economische liberalisering zet door en geeft 

India een economische groei van 8% per 

jaar. Echter komt dit niet ten goede aan de 

arme bevolking van 300 miljoen. De 

gezinnen van de kastelozen en de inheemse 

stammen moeten rond zien te komen met 1 Euro per dag.  

Abdul Kalam  

Sinds juli 2002 is Abdul Kalam president. Dit is een ceremoniële 

functie. Hij is moslim en de architect van het Indiase 

raketprogramma.

Vajpayee 
Abdul Kalam. 
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India is een moeilijk te besturen land 

Het is geen land van eenheid. Behalve de verschillende 

godsdiensten spelen ook de belangen van de Indiase deelstaten een 

rol. Vooral de deelstaten Punjab, Jammu en Kashmir bezorgen de 

centrale regering problemen met hun actieve afscheidingsbeweging. 

 

Grensconflicten 

De verhoudingen tussen India en de buurlanden zijn niet optimaal. 

India heeft grensconflicten en spanningen over het waterbeheer met 

China, Pakistan en Bangladesh. Sinds de onafhankelijkheid in 1947 

twisten India en Pakistan over het bezit van Kashmir. Hierom zijn al 

2 oorlogen gevoerd. 

De defensie-uitgaven in India zijn dan ook zeer hoog. 
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Is de koe heilig? 

In de heilige boeken van de Hindoes, de Veda’s staat: “Zij is 

onschuldig, breng haar geen leed toe”. De koe wordt in India echt 

beschermd. 

Hindoes eten geen vlees. 

Het is dan natuurlijk logisch dat Hindoes een koe nooit doden om 

te eten. Veel Hindoes zijn vegetariër. Anderen eten alleen vlees 

van kleine dieren, kippen, vis en zo. Voor Hindoes is het principe 

van niet doden het middelpunt van het geloof. Ze zweren dat ze 

nooit iemand of iets dodelijk zullen verwonden. Voor een 

bepaalde groep betekent dat zelfs dat zij onder het lopen het pad 

voor hun voeten schoonvegen, zodat ze zelfs niet per ongeluk een 

insect zullen doodtrappen,want het zou een van hun voorouders 

kunnen zijn. 
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Hindoeïsme  - de heilige koe 

De heilige koeien van India. 
Bijna iedereen heeft  wel eens gehoord van de ‘heilige koeien in 

India’; op foto’s zie je vaak zomaar midden op straat koeien lopen 

of liggen. Ze mogen het verkeer in de weg zitten, alles eten wat ze 

tegenkomen en niemand doet ze wat. Als men er echt niet langs kan, 

wordt de koe met een goedbedoelde klap een eindje verderop 

gestuurd. 

Hoe komt dat nu? 

De Ariërs, het volk dat omstreeks 1500 v.Chr. in India kwam, 

bestond uit veeboeren. De koeien waren erg belangrijk, ze zorgden 

voor melk, men kon ze gebruiken als trekdier en de mest maakte het 

land weer vruchtbaar of werd gebruikt als brandstof. 

De koe was een heel rijk bezit en misschien stamt de verering van 

koeien uit die tijd. Ook nu zijn koeien belangrijk. Het vlees wordt 

niet gegeten, maar ze zorgen voor melk en mest (die ook in de stad 

als brandstof gebruikt wordt). Het zijn trekdieren en als ze dood zijn 

kan de huid weer gebruikt worden om leer van te maken voor 

schoenen en riemen van allerlei soort. In de stad functioneert de koe 

nu bovendien ook als vuilopruimer, ze eet namelijk alles op!. 
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2  Het   Hindoeïsme   

Het Hindoeïsme is in India ontstaan. 80 % van de bevolking is 

Hindoe. Maar India is en blijft een seculiere republiek. 

Het woord hindoe is een Perzisch woord en betekent Indiër. Het 

Hindoeïsme is geen godsdienst, maar een religie, een cultuur en een 

manier van leven. 

  

De geschiedenis van het Hindoeïsme 
 

De  Veda-periode tussen 1000 en 500  v.Chr. 

De priesters kregen steeds meer macht en er ontstond een verdeling 

van de mensen in verschillende standen en groepen. 

Dit werd steeds strenger en zo ontstond het kastenstelsel. 

Alle mensen behoorden tot één van de volgende kasten: 

-  de Brahmanen :  priesters. 

-  de Kshatriya’s :  adel, krijgers, rijke boeren, dorpshoofden  

-  de Vaishya’s    : kooplieden, ambachtslieden, boeren met         

                              eigen grond, onderwijzers. 

 -  de Soedra’s    :  de laagste kaste, pachtboeren, kappers, 

                              leerlooiers, wasbazen, pottenbakkers . 

 Mensen die niet tot één van de kasten behoren, dat zijn 

allerarmsten, noemt men Paria’s. Tegenwoordig noemen deze 

mensen zich Dalits (onderdrukten). Deze populatie is ca 250 

miljoen. Daarnaast zijn er in India nog honderden inheemse 

stammen met een totale populatie van ca 80 miljoen. 

 

 Het kastenstelsel. 

Volgens de leer wordt iemand in een bepaalde kaste geboren.  

Mensen moesten trouwen binnen hun eigen kaste en het beroep 

uitoefenen van die kaste. Zo bleven de rijke machtige  families 

eeuwenlang rijk en machtig. 

Als je je houdt aan de regels van die kaste en die taak goed verricht, 

dan zul je wellicht opnieuw geboren worden in een hogere kaste.   
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De leer van Karma en Dharma verklaart de aanvaarding van dit 

stelsel. Karma geeft aan dat een hindoe in een bepaalde kaste wordt 

geboren als resultaat van een voorgaand leven. 

Het begrip Dharma  bepaalt de regels en gebruiken waar de gelovige 

zich aan dient te houden. Bovendien geeft het aan dat een hindoe 

zonder protest zijn plaats in de samenleving moet accepteren. 

Pas sinds 1950 is het kastenstelsel officieel bij de wet verboden in 

India, maar het heeft nog steeds veel invloed. 

 

De periode van het Hindoeïsme 500 v.Chr. tot heden. 

De belangrijkste goden van het Hindoeïsme van nu zijn de drie 

vormen van Brahman: Brahma, Vishnoe en Shiva en de incarnaties 

(verschijningen) zoals Rama en Krishna. 

Een mens wordt als hindoe geboren en leert de voorgeschreven  

offers te brengen, mee te doen aan godsdienstige plechtigheden en te 

leven volgens de regels. 

Hindoes zijn vaak erg gehecht aan hun religieuze handelingen 

(riten), want ze maken deel uit van het dagelijks leven en van hun 

cultuur. Het Hindoeïsme geeft mensen veel ruimte en vrijheid om te 

denken en te geloven zoals ze zelf willen. Het bidden tot de ene god 

betekent niet dat een andere god, een ander beeld van god, niet zou 

kunnen bestaan. Alles is immers goddelijk, het Atman vind je 

overal. Het Hindoeïsme is dan ook een religie die respect heeft voor 

mensen die een ander geloof hebben. 
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Hindoeïsme   Feesten en Gebruiken 

 

De feesten in het Hindoeïsme  

 

Er zijn veel feesten. De belangrijkste feesten zijn: 

Het Phagua of Holifeest (Lentefeest). Er worden vreugdevuren  

aangestoken en de slechte duivelse Holika wordt in het vuur 

verbrand. Iedereen vermaakt zich met het gooien van gekleurd 

water en poeder naar iedereen. 

Het  Pelgrimsfeest in Puri (juli). De god Jagannath wordt in een 

optocht voortgetrokken op een grote praalwagen. 

Het Ganeshafeest (aug./sept.). Tijdens dit feest, dat 10 dagen 

duurt, word olifantengod Ganesha aanbeden. Bij het einde van het 

feest worden de afbeeldingen in optocht naar het dichtstbijzijnde 

water gebracht en men gooit deze in het water, want dat brengt 

geluk. 

Het Krishnafeest (augustus /september). Verhalen uit het leven 

van Krisjna worden uitgebeeld en uitgespeeld. 

Dussehra ( september/oktober) Het feest van de overwinning  van 

de godin Doerga op de demonen. Verhalen uit het leven van Rama 

worden uitgebeeld. 

Het Diwalifeest (deepawali) is het feest van het licht (oktober/

november)  

Het Diwalifeest is een welkom aan de godin Laksmi, de godin van 

het geluk, de stralende rijkdom en luister. 

In alle huizen worden lampen aangestoken. Stoepen en drempels 

worden versierd met tekeningen, gemaakt met rijstmeel. 
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Wat gelooft een hindoe? 
 

Brahman. Veel namen. 

Hindoes noemen God: Brahman, maar ook: de Ene, het Al, de 

Almachtige, de Oneindige. 

‘God is almachtig’, zegt een hindoe. ‘Hij kan alles’.Alles is bij Hem 

mogelijk. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij zorgt voor alles 

wat hij heeft geschapen. Hij onderhoudt de schepping en zorgt dat 

alles, zoals in de natuur, op zijn tijd dood gaat, zodat er weer ruimte 

komt voor nieuw leven. 

 

Daarom zijn er drie belangrijkste vormen van God : 

-  God als schepper noemen de hindoes: Brahma. 

-  God als onderhouder noemen hindoes: Vishnoe 

-  God als vernietiger noemen de hindoes:  Shiva. 

Deze drie aspecten van Brahman vormen een soort drie-

eenheid.Brahma, Vishnoe en Shiva zijn niet drie goden. 

Het zijn drie verschillende namen voor één en dezelfde god. 

 

 

Het Ohmteken. 

Ohm is een heilig woord. Het betekent Oppermachtig Wezen. 

Absoluut Geluk.  

Een hindoe zegt het aan het begin en eind van zijn gebed. 
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Brahma. 

Brahma is de verschijningsvorm van Brahman (God) als de 

schepper van alle dingen. Hij gaat alles te boven en het is heel 

moeilijk om Brahma te begrijpen en hem te dienen. Er zijn ook 

weinig Brahma-tempels. Brahma wordt vaak afgebeeld met vier 

hoofden: Hij kijkt daarmee alle windrichtingen uit. Zo kan hij alles 

wat geschapen is in het oog houden. Brahma houdt dikwijls de 

Veda’s, de heilige geschriften in de hand. 

Vishnoe  is de verschijningsvorm van Brahman (God) als 

bewaarder, de onderhouder van de schepping. Hij helpt de mensen, 

hij bestrijdt het kwaad. Vishnoe komt van tijd tot tijd als mens op de 

wereld. Heel bekend zijn de reïncarnaties: Krishna en Rama. 
 

Krishna  is niet alleen de reincarnatie van Vishnoe, maar zelf ook 

een belangrijke god geworden. 

Rama , de held van het verhaal Ramayana, bestreedt het kwade van 

de wereld.  

De Indiase kinderen leren uit stripboeken de verhalen over 

bijvoorbeeld Krishna en Rama kennen. 

Vishnoe 
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De hindoe-kalender 

 

De hindoe-kalender is gebaseerd op maanmaanden. Eén maan-

maand telt  29½ dag. Maar omdat dat erg lastig is, neemt men 30 

dagen en om de twee maanden een dag met een dubbele 

nummering: de 28e dag is dan dag 28/29. 

Verder deelt men de maand vaak in een donkere en een lichte helft.  

De donkere zijn de dagen waarin de maan afneemt en de lichte helft 

zijn de dagen waarin de maan wast (groeit). In hindoegeschriften 

kun je dan ook tegenkomen: de 13e dag van de donkere helft van de 

maand Ashvin (september/oktober).  

In verschillende delen van India wordt de kalender niet op dezelfde 

manier gebruikt. In West-India begint de nieuwe maand de dag na 

nieuwe maan, in Noord-India begint deze een dag na de volle maan. 

Feestdagen beginnen dan ook vaak op verschillende dagen in West- 

en Noord-India.
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De heilige stad Puri 

 

Puri is een stad aan de oostkust van India in de deelstaat Orissa. In 

de meest bekende tempel staat een beeld van de god Jagannath. Het 

is een levensgroot houten beeld, waarin de beenderen van Krisjna 

bewaard worden. Ieder jaar, in de maand juli wordt dit beeld, met 

enkele andere, op een grote praalwagen gezet en in een optocht 

rondgereden. De zeer zware praalwagen wordt door pelgrims 

getrokken. De optocht stelt een reis voor die Krisjna heeft gemaakt. 

De praalwagen is 15 meter hoog en heeft 16 grote wielen met een 

doorsnee van ongeveer 1 meter. 

Ook in de heilige stad Puri zijn altijd heilige mannen te zien die als 

bedelaar in hun levensonderhoud voorzien. De bedevaartgangers die 

naar Puri komen geven hun graag aalmoezen, omdat ze geloven dat 

ze voor een goede daad beloond zullen worden in een volgend leven 
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Shiva is de verschijningsvorm van Brahman (God) als vernietiger. 

Het is een geheimzinnige god. Hij verwoest, trekt zich terug om 

plaats te maken voor het nieuwe en daarom is hij óók de god van de 

vruchtbaarheid. Shiva wordt vaak afgebeeld als danser.  
 

De symbolen (betekenissen) van de afbeelding: (Nataraj) zie onder. 

♦  Het haar van Shiva is de rivier de Ganges, die uit de hemel 

 over het haar van Shiva naar de Himalaya-bergen stroomt. 

♦  De bovenste linkerhand draagt vuur, waarmee de wereld 

 vernietigd zal worden. 

♦  In de bovenste rechterhand een trom, symbool van geluid, het 

eerste element van de schepping. 

♦  De opgeheven voet en de hand die daar naar wijst, betekenen 

verlossing en bevrijding. 

♦  De onderste rechterhand laat de overwinning van de angst 

zien. 

♦  De rechtervoet vertrapt de onwetendheid. 

♦  De boog symboliseert de kringloop van wedergeboorte die 

door Shiva doorbroken wordt. 
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Ganesha : hoe Ganesha een olifantenhoofd kreeg. 

 

Ganesha is een van de meest 

geliefde goden van de hindoes. Het 

is een gezellig dik mannetje met 

een olifantenhoofd. Hoe hij aan dat 

hoofd komt? Een van de verhalen 

is het volgende: 

 

Op een dag ging Parvati zich 

baden. Haar man, de god Shiva, 

had de gewoonte om haar bij het 

baden lastig te vallen. Daar had ze 

schoon genoeg van. Daarom gaf ze 

haar zoon de opdracht om 

voortaan buiten op de wacht te 

staan als zij zich baadde. Niemand mag binnen komen, zei ze, ook je 

vader niet. Shiva was al een hele tijd van huis weg geweest. En toen 

hij weer eens thuis kwam zag hij een jonge man voor de deur van 

het badhuis staan. U mag niet binnenkomen, zei hij tegen Shiva. 

Wie ben jij wel om mij tegen te houden, antwoordden Shiva kwaad. 

Hij wist niet dat hij het tegen zijn eigen zoon had en in een vlaag 

van woede hakte hij in één haal diens hoofd af. Parvati kwam naar 

buiten gerend, zag het levenloze lichaam van haar zoon en barstte in 

tranen uit. Je hebt mijn zoon onthoofd, riep ze snikkend. Toen pas 

begreep Shiva dat hij zijn eigen zoon gedood had. Beschaamd keek 

hij om zich heen. Nergens zag hij het hoofd van zijn zoon. Om het 

goed te maken beloofde hij dat hij een hoofd zou vinden dat op het 

lichaam zou passen. Hij besloot om het hoofd te nemen van het 

eerste levende wezen dat hij tegen kwam. En dat was een olifant. 

Shiva hakte het hoofd af en hij plaatste het op het lichaam en blies 

er weer leven in. Parvati was dolgelukkig en omarmde hem. Zo 

werd de zoon van Shiva en Parvati god met het olifantenhoofd. En 

Shiva zei dat hij Ganesha zou heten.
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Belangrijke heilige steden  
 

De heilige stad Varanasi ( Benares). 

De stad Varanasi is de woonplaats van de god Sjiva. 

Het is de meest heilige plaats voor de hindoes. Iedere hindoe wil 

graag een bezoek brengen aan deze stad. Er zijn veel tempels en 

godenbeelden. Varanasi ligt aan de heilige rivier de Ganges. 

Hindoes gaan baden in de Ganges en nemen water uit de rivier mee 

naar huis. Zieke mensen hopen dat het bad in de rivier genezing zal 

brengen en veel mensen komen naar Varanasi om daar te sterven, 

zodat hun as in de heilige rivier uitgestrooid kan worden. In de stad 

is het altijd druk, de tempelklokken luiden en godsdienstige 

optochten zoeken hun weg door de stad naar de heilige rivier. 

Heilige mannen zitten bij de tempels te bedelen. De pelgrims 

(bedevaartgangers) geven hen graag een aalmoes. Zoals op alle 

plaatsen waar veel mensen komen, vind je ook in Varanasi 

souvenirwinkels, waar toeristen en pelgrims een herinnering aan de 

heilige stad kunnen kopen. 


